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فرافکنی در غزلیات سنایی

*شکرباغانیعباسیسپیده

چکیده
هنگام مواجهه با واقعیـت  ، فرد. استفرافکنی روانکاوي دفاعی درهاي یکی از مکانیزم

هـایی از آن بـه   رو بـراي  شـود  مـی »اخالقـی اضـطراب  « وگـاهی » تاضـطراب واقعیـ  «بیرونی دچار
به منظور جلـوگیري  کند. فرافکنی بروز پیدا می، هاي گوناگونکه به شکلآوردمیفرافکنی روي 

هاانگیزهوتقصیرها،نسبت دادن کمبودهابا ،یا گناهکارياز احساس حقارت، ناکامی، ناخشنودي 
درافکـار مـردم   .شـود مـی بـه کـار گرفتـه   عوامل خارجییايهاي نامطلوب خود به دیگرخواستهو

، هـا  با بررسی ضمنی ضرب المثـل .شودمیهایی از فرافکنی دیدهجامعه ما از گذشته تا کنون نشانه
بـه بسـتر  نیز با توجهاشعار وحکایات به این نتیجه میرسیم که شعرا و نویسندگان ایرانی ، ها اسطوره
. تـاکنون آثـار   از این مکـانیزم اسـتفاده کـرده انـد    کردندمیکه در آن زندگی اجتماعی-فرهنگی

امـا آثـار سـنایی غزنـوي کمتـر      ؛نوشته شده استموالنا وحافظ فرافکنی در دیوان مختلفی در باب 
به بررسی وجود فرافکنی در غزلیات . دراین مقاله تالش شده است که مورد توجه قرار گرفته است

.آن را اثبات کنیمسنایی بپردازیم و در نهایت با ارائه شواهد

.غزلیات سناییادبیات ،فرافکنی ، وروانکاويه:کلید واژ

sepidehab97@yahoo.com. *   دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی*
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مقدمه
هاي فرافکنـی ایـن اصـطالح    در مقاله اي تحت عنوان روش1939در سال فرانکلورنس 

این مساله را در دو ) 1856-1939(فرویدزیگموند ، را ابداع کرده است.اما قبل از فرانک 
مشـهور  1هـاي دفـاعی  کـار وکه به سـاز مطرح کرده بود1895و 1896مرحله یعنی سال هاي 

که افراد معموال از چنـد مکـانیزم در یـک زمـان بـراي دفـاع از خـود        فروید دریافتاست.
بــه عنــوان قســمتی از 2)ســازوکار دفــاعی واکــنش ناخودآگــاه خــود (مــناســتفاده میکننــد .

. صـورت میگیـرد   ،واقعیـت از طریق تغییر در ادراك، به منظور کاهش اضطرابشخصیت
هایی هسـتند کـه افـراد بـه طـور ناخودآگـاه در برابـر رخـدادهاي         هاي دفاعی شیوهمزمکانی

به عبـارت  هاي روانی محافظت کنندآور به کار میبرند، تا از خود در برابر آسیباضطراب
راهاي تهدیـد کننـده از خـود   تکانشکهوجود دارد دیگر گرایشهاي حمایت کننده از من 

ــب اضــطراب را کــاهش میدهد   ــن ترتی ــه ای ــر  پنهــان میســازد و ب ــه تقــل از کارور،شــی ی (ب
انـزوا ،4انکـار ،3همانند سازي،2دلیل تراشی، 1جابجایی، 3سرکوب:شاملمکانیزم ها)1375،

ها و هیجاناتی که براي خود را از کشش)egoوسیله آن من (بهمکانیزم ناخوآگاهی که 
.)42،1370ومعنوي:بهرامی(تمامیت ارگانیسم خطرناك است میرهاند

2 Ego
منظور همان من آگاه اسـت طبـق   بخش عقالنی شخصیت که عمال با واقعیت سرو کار دارد.

واقعیـت تمـاس دارد و   نظریه فروید من آگاه قسمت مرکـزي شخصـیت را تشـکیل داده و ا    
ها و عوامل اجتماعی قرار دارد . من آگاه از راه سـازش بـین تمـایالت    ضمنا تحت تاثیر نیرو

وجدان یـا فـوق مـن در شـعور تاریـک نحـوه       )Super egoنهاد و ()Idغریزي و بدوي (
هـاي  هـا و محـرك  دهد. من آگاه در مبارزه پیکار بـا انگیـزه  سلوك و رفتار فرد را تقییر می

آگاه علیه قیودات و مقررات شخصی و اجتماعی هم حکم میانجی و هم میـدان کـارزار را  نا
)60،1372دارد . (بهرامی: 

3 Repression3 Defenese mechanism
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مالنیکالین، جانبارلبی، هانیزهارتمن، ،آنا فروید است..و فرافکنی ...6خیالپردازي، 5
پویشـی پـس از فرویـد    پـرداز روان دیگران رامیتوان از پیشگامان نظریهو فربـرن، اسپیتز 

آثـار  .در بـین  دارنـد که هر کدام سهم مهمی در تکمیـل و کشـف ایـن مکـانیزم هـا      دانست
شاعران و نویسندگان این تحلیل هاي عمیـق روان شناسـی و حتـی برخـی مفـاهیم نـوین آن       

مقـاالت  .شـود مـی فرافکنی...بـه کـرات مشـاهده   )و توجیه (دلیل تراشـی 7مانند خود فریبی
از جملـه کتـاب   ؛بسیاري در باب بررسی وجود فرافکنی در آثار کالسـیک مـا وجـود دارد   

فرافکنی در فرهنگ و ادبی فارسی نوشـته احمـد کتـابی کـه فرافکنـی  بسـیار ي از شـاعران        
شـاعران مـورد   کالسیک را با ذکر شـاهد مثـال بیـان کـرده اسـت. فشـردگی و تعـداد زیـاد         

پژوهش وي باعث شده است، که شاعرانی مانند سنایی و ..کمتر مـورد توجـه قـرار گیرنـد.     
کتاب سر دلبران در حـدیث دیگران(فرافکنـی در مثنـوي معنـوي) نوشـته یـداهللا رحیمـی و        

1 Displacement
2 Rationalization
3 Identification
4 Denial
5 Isolation
6 Fantacy

خودفریبی هنگامی اتفاق می افتد که افراد معتقدند کـه چیـزي حقیقـت نـدارد درحالیکـه      7
حقیقت دارد البته این مفهـوم ریشـه در تفکـر روانکاوانـه دارد .اسـتفاده از هرگونـه       دانندمی

و ســاکایم )gur،1979مکــانیزم دفــاعی مســتلزم خــودفریبی و تحریــف اســت . گــور(     
)sackeim،1983(   ضـمن  ،خودفریبی را عبارت ازاعتقاد به دو عقیده متضاد در یـک زمـان

)paulhus،1984پنهــان ســاختن عقیــده حقیقــی بمنظــور اجتنــاب از اضــطراب .پــالهوس (
←تعریفی متفاوت ارائه داده است و این مکانیزم را به علوم اجتماعی تعمیم داده است .

تی از خود که فـرد واقعـا حقیقـی بـودن آن را     خودفربی به طور آشکار با ارائه تصویر مثب←
باور دارد منعکس است این قبیل خود فریبـی بـا تـالش بـراي خـوب جلـوه دادن خـود نـزد         

)381،1375شی یر :،کارور(دیگران متفاوت است 
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مقــاالت متعــدد از جملــه فرافکنــی در داســتان شــیر نخجیــران مثنــوي مولــوي نوشــته شــهال  
.یک مکانیزم دفاعی استفرافکنی از آنجایی که در این زمینه  نام برد.توانرا میآموزگار

هـاي  تـا بوسـیله ایـن تعریـف    میپـردازیم علـم  مکـانیزم از دیـدگاه اهـل    ابتدا به تعریف ایـن 
گوناگون دیدگاه کاملی براي مخاطب حاصل شده و به نقطـه اشـتراکی بـه عنـوان تعریـف      

.اصلی برسد

هـاي نـامطلوب از فـردي بـه افـراد      1کـار و احساسـات یـا انگیـزش    فرافکنی انتساب اشتباه اف«
ها را ندارند.فرافکنی بـه ویـژه هنگامیکـه بیـان     که این افکار احساسات و انگیزشاستدیگر

ناراحـت اسـت   آنهـا مـراه داشـتن   است واحساس میکند با بـه افکار براي فرد غیر قابل قبول
فروید بدلیل اینکه این مکانیزم را معرفی و همچنین )(grohol:2013,15»استفاده میشود

کرده بسیار در باب آن توضیح داده است .بنظر وي فرافکنی یـک نظریـه روانشناسـی اسـت     
در خـود دفـاع   آنهـا هاي ناخوشایند بوسـیله انکـار   از خود در برابر انگیزههاناکه در آن انس

را به دیگران نسبت میدهند.آنهامیکنند در حالیکه 

مکانیزمی ابتـدایی اسـت کـه در   ،است به خارجاز نظر فروید ادراك هاي داخلیفرافکنی«
در بنـا کـردن جهـان خـارجی مـا      و معموال نقشی اساسیهاي حسی ما تاثیر میگذاردادراك

.)175،1380مایلی: . ر(.» دارد

و خصایص فردي و نقاط ضعف مربوط به خود داریم کـه گـاهی   تمایالت،هاآرزوهمه ما «
عبـارت دیگـر   ه خالی از اشکال نیست وبآنهاایمان ناراحت کننده است وقبول ربآنهاوجود

نیستیم و میکوشیم تمایالت ناپسند خود را به دیگران نسبت داده و خـود  آنهامایل به داشتن 
خودآگـاه بـه گـردن    را عاري از عیب و نقص بدانیم و گناهی را که از ما سر زده به طـور نـا  

.)1374،99:میالنی فر(»دیگري بیندازیم

1 motivation
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هـا افکـار   برون فکنـی مکـانیزمی دفـاعی ناخودآگـاه اسـت کـه از طریـق آن فـرد اندیشـه         « 
هاي معموال ناخودآگاهی راکه براي او ناخوشایند یا غیرقابل قبـول اسـت   احساسات و تکانه

.)282،1370بهرامی و معنوي:(»به شخص دیگري نسبت میدهد

ا و تمایالت غیر قابل قبول خود به فـردي دیگـر اضـطراب را    ها ،آرزوهنسبت دادن تکانش«
همه مـا گـرایش داریـم کـه فـرض کنـیم کـه سـایر افـراد بسـیار شـبیه بـه مـا              کاهش میدهد.

اما اگـر مـا چیـزي غیـر قابـل قبـول در خودمـان        هستند،این خودنوعی فرافکنی مالیم است .
اهم می آورد ، درحالیکه باز هم آن ببینیم ، فرافکنی راهی براي پنهان شدن از آن برایمان فر

.)384،1375، شی یر :کارور»(م را به شکلی تحریف شده ابراز میکنی

ي آن انسان امـوري را  نوعی مکانیزم دفاعی روانی که ناشی از شعور تاریک است و بوسیله«
باشـداز  آنکـه آگـاه   قبول و ناراحت کننده است، بدون که از لحاظ روانی براي او غیر قابل 

.ضـمنا ایـن مسـاله    )کنددهد (منعکس میذهن خود دور ساخته و به شخص دیگر نسبت می
کند که در مقابل آن امور مزاحم به اعتقاد آنکه نسبت به دیگران را، آنچنان واقعی تلقی می

»هـــاي مناســـب نشـــان میدهـــد.، از خـــود واکـــنشمتعلـــق بـــه شـــخص دیگـــري اســـت
.)1372،178:(بهرامی

اهنجار واختالل در فردفرافکنی ن
ه ارائـ دنبال تشخیص و ارزیابی بهنجاري یا ناهنجاري روانی افراد نیستیم ولی ه در این مقاله ب

م .تعریـف بهنجـار و نابهنجـار، بـه     میـدان تعریفی جهت تعمیق و فهـم بهتـر فرافکنـی را الزم    
دارد. مـالك  ي شخصیت انسـان بسـتگی   درباره،معیارها و مالك هاي هر رویکرد و نظریه

ابتـدا بایـد   . است1تحلیلی فروید، کاهش تنش و افزایش لذت-بهنجاري در نظریه ي روان 
تحریـف وتبـدیل   ،و معموال بـا انکـار  توجه کرد که فرافکنی بطور ناخودآگاه فعال میگردد

وباعث ایجاد این تفکر غلـط  شود مییا دیگرفریبیفریبیواقعیت همراه بوده وموجب خود 
،حفـظ آبـرو   ،د در مقابل خجالت زدگی و احساس گناه نـزد دیگـران محافظـت   که از خو

1 Id psychology
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در حالیکـه در  احساس خوشایند بـه بـار مـی آورد.   به طورکلی عزت نفس و ،اعتماد بنفس 
سرخوردگی و فشار روحی میشود.،خشم ،رنجش ،واقعیت باعث اضطراب 

خارج نسـبت میدهـد کـه از ان    در فرافکنی به هنجار فرد احساسات و مقاصدي را به جهان «
خود اوست و در گفتار یا افکار نیز قبول دارد کـه از آن خـود اوسـت .در فرافکنـی مرضـی      
برعکس فرد بر روي دیگران یا جهان خارج احساسات یا مقاصدي را نسـبت میدهـد کـه از    

را دارسـت. در حالـت اول بـه زعـم او فرافکنـی      آنهـا کـه  آن خود اوست لکن انکار میکند
یکنوع انکار برعکس در صورتی که در حالت دوم ،اهر کردن استظیکنوع انتشار دادن و 

ــدن اســت ــرد در دوشــیوپــس .)1372،11:بهرامــی(» کــردن و دور افکن علــت و فاعــل ،هف
دنبـال شـریک   . در حالت اول بـه فکار خود را به دیگري نسبت میدهداحساسات یا افعال و ا

هنجـار  ناه خود اسـت و از نظـر روانشناسـان دومـین حالـت      تبرئجرم و در حالت دوم بدنبال 
است. البته بایـد گفـت بـاوجود اینکـه مکـانیزم هـاي دفـاعی بطـور کلـی بـراي حفاظـت از            

اسـتفاده  شـود  مـی فـرد اما در دراز مدت باعث ایجاد اخـتالل درمـنش  ؛شخصیت الزم است
منجـر بـه پدیـد آمـدن     ،آمیز از مکانیزم دفاعی بخصوص زمانیکه دفـاع هـا  افراطی و اغراق 

مشکالت جدي و عمده در روان شخص وعدم ابراز درسـت احساسـات وناکـامی از لـذات     
.شود میزندگی سالم

هرگاه برخی از این مکانیزم ها بیشتر به کار گرفته شود علی رغم این که در کوتـاه مـدت   « 
هـاي  یدهد اما در دراز مدت تعـادل روابـط اجتمـاعی و عملکـرد     تنش هاي فرد را کاهش م

هـاي منفـی بایـد بـه     رافکنیعالوه بر ف.)45،1378:زاده(مومن »تطابقی وي را مختل میسازند
هـایی در مـا هسـتند. اگـر شـجاعت      نیز یادآور جنبـه آنهاتوجه کنیم، هاي مثبت نیز فرافکنی

است که میزان شـجاعتی را کـه مـی توانیـد در     یک قهرمان را تحسین می کنید، به این دلیل 
زندگی ابراز کنید، در او می بینید.

رابطه ي فرافکنی و ادبیات 
برخورد دو نظـام زبـانی   رابطه روانکاوي و ادبیات برخورد دو نیروي برابر و هم توان است ، 

میـان ادبیـات و روانکـاوي    ،هـایی روایـی  هاي روانـی و سـاختار  ساختارشباهت.و دو دانش
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ي روانکـاو هـاي دفـاعی در علـم    کـی از مکـانیزم  ازآنجایی که فرافکنی یپیوند ایجاد میکند.
میتوان این مکانیزم را در افکار یا گفتار یا توصـیف ، ي انسان است روانکاواست و موضوع 

یاز طرف دیگرهـر کـس متنـ   ؛کنش هاي شاعران و نویسندگان در ادبیات جست وجو کرد
او بـا بـاز تولیـد مـتن در آن     ،براي فهمیدن درون خود مـی کوشـد  ناخودآگاه را می خواند 

دخالت می کند ولی به این مداخالت با تردیدي می نگرد و کنش خواندن را مـورد تحلیـل   
هـاي  کشاکش میان متن وخواننده ونویسـنده ظرفیـت  قرار می دهد نه نویسنده یا خواننده را.

حرفه اي بـه عنـوان پرسشـگر در برابـر مـتن بـاقی       خواننده ر می کند تا ي متن را آشکانهفته
با نشانه هـایی درآثـار   1روان جمعید و این امر در ساختار روانکاري صورت می گیرد. نبما

از طریـق  سیاري از مسائل و دگرگـونی هـاي فرهنگـی و...    بشوند و هنري و ادبی نمایان می
تـوان  میبه طورکلی سیماي انسان روزگار هنرمند را . شوندآشکار میاوي آثار هنري روانک

ط روانکاوي و ادبیات را علنی کرد؛ به همین دلیل اولین بار فروید ارتبادرآثار هنري جست.
ایـن ارتبـاط کـه بنیـادي تـرین      هم بنیانگذار روانکاوي و هم آغازگر نقد روانکاوانـه اسـت.  

مفاهیم روانکاوي را از ادبیات وام گرفتـه بـود، باعـث ایجـاد شـیوه هـاي روایـی جدیـد در         
.)1386،15ي:یاور(ادبیات غرب شد

وب کـرده و از یـاد بـرده اسـت بـه یـاد       یـز را کـه سـرک   فروید معتقد است که بیمار هیچ چ«
کـه  آنکه بداند کند بیزي میکند؛ تکرار میبازسا-نه خاطره-آورد بلکه به عنوان عملنمی

یب در  جلسه درمـان روانـی بـا دونـوع رفتـار سـرو کـار داریـم:         تکند ... به این ترتکرار می
کالمی و غیر کالمی. اما متن ادبی تنها چیزي که در اختیار دارد کالم اسـت و ایـن جاسـت    

–1930در فاصله سـالهاي  .)21،1386یاوري: »(که شیوه سخن گفتن جاي رفتار را میگیرد.

روانشناسـی مختلـف متـون درفرافکنـی بهنجـار مفهـوم کاربردوسیعگسترششاهد1920
.میباشیمشناسیزیباییوادبیاتشناسیمردمشناسیجامعه

همـه چیـز   وآندره ري روانسنج بلژیکی در ایـن زمینـه میگویـد:در پاسـخ مـا بـه پدیـده هـا         «
فرافکنی است. بمحض اینکه بااحساس ما معنایی همراه میگردد الزامـا فرافکنـی تجربیـات و    

Collective unconscious1
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توجـه بـه روان آدمـی سـابقه اي     . )1372،7:بهرامـی »(نیاز هاي ارگانیسم ما فعال میشوند......
دیرینه دارد هرچند که شاید نامش متفاوت بوده باشد. متون عرفانی ما از طریق خودشناسـی  

برخی از شاعران ما ماننـد موالنـا در   اند .بهترین شکل روان آدمی را مورد توجه قرار دادهبه 
برخـی دیگـر   و برآمدندآنهامثنوي با استفاده از این مکانیزم بدنبال رفع مشکالت روحی انس

هـاي معنـایی خـود    زیرا متن در ژرف تـرین الیـه  الم روحی خود را ناآگاهانه بروز میدهندآ
در ادبیات معاصر نیز هاي نویسنده خود را بازتاب میدهد.ها و روان نژنديمانند آینه، آسیب

نقد روانکاوي بر آثار صادق هدایت شروع شد و با آثار ابراهیم خواجه نوري کـه خـود نیـز    
تا به امروز بسیار مورد توجه بوده است.با مفاهیم روانشناسی نو آشنا بود ادامه پیدا کرد و

فرافکنی در غزلیات سنایی
بیات کالسیک جنسیت مشخصی ندارد وحتی گاهی پیروي از سـنت ادبـی در   معشوق در اد

بـه هـر صـورت    .شـود میچهره پردازي معشوق باعث به تصویر کشیدن معشوقی غیر واقعی
دیـد منفـی جامعـه و بـه     ،مونث بود بـا وق، معش1ورابطه همنشینیاگر با توجه به قراین ابیات 

شـاهد قضـاوت هـایی در مـورد ایـن جـنس       ،طور کلی همه جوامع بـه زن در طـول تـاریخ    
اي ناشی میشود و تا امروز با عقـب نگـه داشـتن زنـان از     از تفکرات اسطورهمیشویم که شاید

عنـوان شـاعر لطیـف    سنایی به و اگر مذکر بوده است ،.پیشرفت علوم و ارتباطات ادامه دارد
طبع در مواجهه با عشق سهم خود را در درگیري ذهنی اش نادیـده گرفتـه و تمـام تقصـیر و     
احساسات منفی و ناراحت کننده اش را به گردن زیبایی ها ي معشـوق انداختـه اسـت . ایـن     

ابیات در غزلیات سنایی به این مضمون پرداخته:

(ي بلبـل اسـیر چشـم پـر نیرنـگ تسـت      وعاشق مسکین چه دانـد کـرد بـا نیرنـگ تـو /جـاد      
)34غزل،1336سنایی:

)82همان،تا کی کنم از طره طرار تو فریاد /تا کی کشم از غمزه غماز تو بیداد(

1 Syntagmatic axis
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توبه من جزع و لعل و زلف و رخسارت شکست/دي کـه بـودم روزه دار امـروز هسـتم بـت      
)42همان،پرست(

)43ن،همازان چشم پر خار سرمست/پر خون دارم دودیده پیوست(

ــت صــبرم نگونسارســت گــویی نیســت      ــت صــحبت نگــون /رای ــوکردي رای ــا ت ــا ت ماهروی
)52همان،هست(

)82همان،مشهور جهان گشته سنایی زغم تو /از روي چو خورشید تو اي طرفه بغداد(

)127همان،پس زلف برافشاند و جهان کفر پراکند/الحق ز چنان زلف مسلمان نتوان بود(

دل مــن نــیش /از ضــربت آن زخــم دل نــازك مــن      آن کــژدم زلــف تــو کــه زد بــر    
)195همان،ریش(

)281همان،به من بر تلخ دارد عیش شیرین /زبان چربو خوش گفتار جانان (

)266همان،ما عاشق روي آن نگاریم/ زان خسته و زار و دلفگاریم(

)266همان،از فتنه زلف مشکبارش/ در زیر هزار گونه باریم (

)327همان،خواب تو / تاب دل من فزود سنبل پر تاب تو(خواب شب من ربود نرگس پر 

)336همان،موي چون کافور دارم از سر زلفین تو /زندگی تلخ دارم از لب شیرین تو(

دلی کز من بصـد جـان و بصـد دسـتان نبردندي/بچشـم مسـت عـالم سـوز حیلـت گـر بـدر            
)382همان،بردي(

زلـف  ، کفـر گسـتراننده  ، ن فریبنـده زلفا، غمزه غماز، طره طرار، معشوق، چشمان پر نیرنگ
چهـره  ، زبان چرب، چشم خمار، بت گونه، چشم حیلت گرو عالم سوز، مارگونه و نیش دار

اي که مایه عذاب است....به گونه ایی آشکار متهم واقع شدند.
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ماغالبـا  ،اعتقاد به حیله گري زنان اسـت ،سیکادبیات کال1موتیفواین طرز بیان و مفهوم
بـا دونــوع طرزفکــر و بــاور راجـع بــه زنــان در آثــار ادبـی مواجــه هســتیم هماننــدي اول زن    

در تصـور  شود میت زنان پدیدارهیئموجودي است که چون شیطان است و دوم شیطان در 
داد و در اول زنان را مایه ي خطا و اشتباه میدانستند که خود این فرافکنی مردان را نشان مـی 

کـه گـاهی   کردنـد مـی بلکه از یک کهن الگو روایـت  دانندنمینان عامل گناه تصور دوم ز
و شـرور بـه   در ایران باستان گروهی مونث«براي مثال .استشدهمیبطور ناخودآگاه ظاهر 

نام پئیریکا بودند که شخصیت آنان بسیار شبیه جادوگران بود و بدنبال فریـب مـردان بیشـتر    
ي نئوش بـود کـه در سـنت هـاي بعـدي      رین دیو شرور مادینهکرد. بدتها فعالیت میدر شب

ها است؛ او به آن گروه از موجودات شر تعلـق دارد کـه تحـت    زردشتی سرچشمه همه بدي
فروید نخستین کسی  بود که اسـطوره  ).22،1376گراسیس:(»اندعنوان دروج توصیف شده

یز به این مساله توجه فراوان داشتند. را با ناخودآگاه بشر پیوند زد. روانشناسان بعد از فروید ن
باید توجه داشت اسطوره چنان در افکار بشر امروزي رخنه دارد که بـا وجـود اندیشـه هـاي     
سکوالر و منطقی باقی مانده است حال اینکه در زمان سنایی این افکار بسیار پرنفوذ تر بـوده  

ي یتـوان بـا ظهـور شـاخه    بخصوص رابطه تنگاتنگ ادبیات و اسطوره و روانکاوي را ماست.
اي با رویکرد روانکاوانه مشاهده کرد.فروید اهمیت و ارزش اسطوره را بـه  نقد ادبی اسطوره

هاي فرافکنی، یا درواقع نـوعی حـدیث نفـس میدانسـت    اي به هم پیوسته از نظامعنوان رشته
.)1382،35د: ارشا(

به ادبیات از یک سو و آنگاه نسـبت  اش و انتقال اسطوره به دلیل ساختار نمادین و استعاري«
هاي فرهنگی و اجتماعی بویژه روانشناختی در عـین تحـول از نـوعی    تنگاتنگ آن با ساختار

ماندگاري تا به امروز برخوردار بوده است. به نظر میرسد تا جایی که مربـوط بـه روانکـاوي    
اسطوره نیـز در  هاي روانی وجود دارند،ها و تعارضاسطوره است، تا هنگامی که کشمکش

حتـی زمـانی کـه شـاعر در     . )373،1382ارشـاد:  »(ي فرهنگ باقی مانده اسـت. حکم جوهره
مشـخص بـودن و خلـط     بـه دلیـل نـا   سرایدمیابیات مربوط به فرافکنی به فلک و روزگار را 

1 Motif
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پنـدارد در  زن را مانند دنیا یـا فلـک غـدار مـی    رد بودن معشوق یا ا ممخاطب، تشخیص زن ی
هایی با مخاطب زمینی و عشق اروتیـک  بیتدر ابیات زیر مشخصا. اما فلک استواقع مشبه

:انتخاب شده است

ــالن مردمســت           ــت او کــه ف ــنم / کــس را نگف ــوش میک ــادش مــی ن ــا بــه ی ــت ت دیریس

)29همان،ماست(

کار تو پیوسته آزارست گویی نیست هسـت/ زیـن سـبب کـار دلـم زارسـت گـویی نیسـت         
)52همان،هست(

ــم  ــا دل ــو داور   نگارین ــر ت ــاد/ بدســت هجــر بســپردي خــدایم ب ــو داور ب ــر ت بــردي خــدایم ب
)75همان،باد(

زدي انـدر دلـو جـانم زعشــقت آتـش هجـران /دمـار از مــن بـرآوردي خـدایم بـر تــو داور          
)75همان،باد(

ــن چــو ســد اســکندر       ــر جــان م ــان ب ــاي مســتحیل /کــو جه ــان کــان دلرب اي مســلمانان فغ
)117همان،کند(

ن ستمگر گشت جانانم / گهی رنجی نهد بر دل گهی بیجـان کنـد جـانم    دگر بار اي مسلمانا
)241همان،(

)282همان،ز دست مکرو وز دستان جانان / نمیدانم سرو سامان جانان (

)299همان،اي دوست ره جفا رها کن/تقصیر گذشته را رها کن(

ــافر     ــرد آن ک ــوخی ب ــنایی را بش ــان س ــت او    /دل و ج ــررخ زدس ــف او ب ــون زل ــون چ کن
)241همان،شانم(پری

)246همان،تا کی زتو من عذاب بینم / گر صلح کنی صواب بینم(
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گشتی تو سلطان از کشی تا کی بـود ایـن سرکشـی /عـادت مکـن عاشـق کشـی توبـه بکـن          
)318همانچند ازاین(یک

سـرکش ،عـذاب گـر  ،گسـتاخ ،جفاکـار ،مکـار ،سـتمگر بـودن   ،بی اعتنـایی  ،مردم آزاري 
عشــوق نســبت میدهنــد بــه ایــن طریــق اورا مقصــر مقاتل...عنــاوین والقابینــد کــه شــاعر بــه و

ه نشـده اسـت بلکـه اغلـب نمـایش      معشوق ارائاز واقعی .در ادبیات فارسی تصویري داندمی
ار معدود بـوده اسـت   مصداق هاي آن بسیوتصویري از موجودي است که شاید بتوان گفت 

بوده که معشوق در ادب کالسیک نقشی فـرا زمینـی بیابـد    هاییعاملو همین مساله یکی از 
وجایگاهی واال داشته باشد تا جایی که میتوان گله و شکایت هاي عاشق و معشـوق را ماننـد   

گله بنده اي از معبودش دانست .

هم عمال تفاوتی با جنس مونـث  )این اندیشه مقصر دانستن معشوق جنس مذکر(شاهد بازي
هرچنـد میـزان معشـوق    د برده یا از طبقات اجتماعی بسیار پـایین بودنـد  اغلب این افراندارد .

مذکر نسبت مونث در ادبیات کالسیک بیشتر بوده است اما در غزلیات سنایی کمتر معشوق 
شـود  مـی زیرا این اول بار است که تفکرات عرفانی وارد غزلشود میبا صفات مذکر دیده

اه هاي مختلف با اسـم هـا و اصـطالحات مختلفـی     عشق مرد به مرد در طول تاریخ از دیدگ«
بار مثبت و معنوي و برخی بار منفـی  مطرح شده است. در مجموع برخی از این اصطالحات 

وزشت دارند . در متون عرفانی از این امر با اصطالحاتی چون شاهد بازي ،جمـال پرسـتی و   
دو منشـإ دارد  زي در ایـران  ت دارند ، شـاهد بـا  نظایر آن یاد کرده اند که هاله ي معنوي مثب

یکی یونان دیگري ترك . شاهد بازي یونان با حفظ جنبه ي مثبت و فلسـفی در ایـران وارد   
عرفان شد و به عشق الهی و معنوي تفسیر شد اما بچـه بـازي مـأخوذ از ترکـان جنبـه زمینـی       

:)14-13،1381شمیسا :»(داشت 

)162همان،دانه در دام افتادیم اي پسر (زلف تو دامست وخالت دانه و ما ناگهان /بر امید 

ي قوي در مـورد  تمامی افراد متفکر ، با توجه به تجارب شخصیشان داراي بینش یا فرضیه ها
بشـر آزاد یـا مجبـور    یکی از اساسی ترین فرضیه هـاي رایـج در مـورد   .طبیعت انسان هستند
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کارل راجرز معتقد است کـه  «دارند،روانشناسان انسان گرا نظریات متفاوتی .بودن بشر است
معتقد اسـت کـه انسـان    انسان فقط خصوصیات یک ماشین را ندارد . خالف راجرز ، فروید

هاي ناخودآگاه است . اسکینر که یکی از رفتارگرایان معـروف بـه حسـاب مـی     اسیر انگیزه
ی رفتـار  آید اعتقاد دارد انسان مختار تصور برداشتی است که ما در غیاب یـک توجیـه علمـ   

ایـن تصـورات و   شـود  مـی انسان به او نسبت میدهیم ، به تدریج که دانش ما ازانسـان بیشـتر  
بداهه وقتی فردي به صورت فی ال«)24،1384شاملو :.»(هاي بی اساس نیز از بین میرود پندار

تعیـین  ، انتخاب به شدت تحت تاثیر اشتغال ذهنی،بان می آوردعدد، اسم خاص یا ...را به ز
شـود نتیجـه   مـی ده است و این نکته جبرگرایی و علی نگري را تحکـیم میکنـد و از ابتـدا    ش

هـاي ناهشیاریسـت کـه علـل     ه اعتقاد به قضا و قدر ناشی از عدم شـناخت انگیـزش  گرفت ک
ی هـیچ  سـ البته در حـال حاضـر از نظـر روانشنا   . )177،1380منصور:»(مال ما هستند رفتارو اع
سرنوشت باوري را ، زیرا ثابت شده نیست. یگري ارجحیت نداردها بر داین رویکردیک از 

ولوژي از لحـاظ اجتمـاعی نـوعی سـاختار     ایـدئ هاي قدرت دانست که توسط میتوان از نمود
ریشـه  ، هاي بـومی  هاي تقدیرگرا بر فرهنگدوگانه بوجود می آورد. تکیه و تأکید جماعت

نگـرش الزم بـراي رویـارویی    گسست فرهنگی و هنجـاري فـرد محـروم اسـت کـه او را از     
گاهی افراد براي غلبه بر ایـن افکـار از   . کندبهره میمناسب با مطالبات یک جامعه مدرن بی

فرافکنی یا انواع مکانیزم ها و...استفاده میکنند تا بگونه اي بنفع خود از مفهومی که به گونـه  
فته شـده اسـتفاده کننـد.   اي که معلوم نیست از کجا و کی و دقیقا توسط کدام اکثریت پذیر

اغلب مردم با شنیدن مفاهیم انتزاعی و کلـی  است. این مکانیزم جالب یاد آور مفهوم قدرت 
ها را بـه  زیرا تمام این، قوانین و احساسات منفی کنار می آیند،هاکمبودها،براحتی با سختی

کنار گذاشـتن بحـران   اندازند و اینگونه بجاي مواجهه و گردن آن مفهوم کلی یا انتزاعی می
با توجه به بستر فرهنگی و مذهبی سنایی میتوان ایـن  .آن را به گونه اي با خود همراه میکنند

قـدر  و البته باید توجه داشت که در پایان، تقدیر و قضا ها را به تقدیر طبیعی دانستفرافکنی
شـود و  ر مـی همگی به خواست خداوند است و مقصر دانستن یکی از این دو به دیگري منج

ابیـاتی از ایـن دسـت درغزلیـات سـنایی بسـیار       در بافت عرفانی غزل این نیز معمول مینماید. 
است :
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)18همان،(آنهابسیار گنه کردیم آن بود قضاي تو /شاید که به مابخشی از روي کرم 

زین گنبد فیروزه ي بیـروزن اسـت   هرچه زان خورشید رو آید همه دادست و عدل/ جور ما 
)45همان،(

)54همان،عشق ذات و صفات شرکت نیست /بت پرستیدن از سیه روییست(

بــا فلــک آســایش و آرام کــی باشــد تــورا /چــون فلــک را در نهــاد آســایش و آرام نیســت 
)83همان،(

)91همان،می درنرسم در تو بصد حیله و افسون /گویی قدم دولت من گام ندارد (

)91همان،ترا کی توان مساعد کرد(اگر زمانه ندارد تورا مساعد من /زمانه را و

)116همان،اگر حذر کنم از عشق تو وگر نکنم/قضاي بد چو بیاید حذر چه سود کند(

)129همان،دانستم عاقبت که به ما از قضا رسید /صد چشم آن زمان ز دو چشمم روانه بود(

)145همان،هم قضاي آسمانی از تو در هجرم فکند /دلبرا من دفع حکم آسمانی چون کنم(

اي چون فلک با من به کین بی مهرو رحم و شرم و دین /آزار من کمتر گزین آخر مکن بـا  
)176همان،من چنین (

ــه           ــار کین ــاز و روزگ ــه س ــان حیل ــن جه ــتانیم داد /زی ــو بس ــل ت ــه از وص ــد ک ــاه ان آم گ
)183همان،کش(

)189همان،از فلک در ناب بودم دي و دوش /وز غمت بی تاب بودم دي و دوش(

تیــغ تقــدیر آمــدو شــد پــاك حــزم و احتیــاط  احتیــاط و حــزم کــردم در بــال و درد عشــق/
)196همان،(

)224همان،هرچند ز بخت بد بدردم / هر چند بچشم خلق خوارم (
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گـر دولـت یــاري یـاري کنــد و بخـت مســاعد / مـن فــرق سـر از چــرخ فلـک د رگــذرانم        
)239همان،(

ــتاند روزگـــار /  ــا سـ ــال او بجـــور از مـ در عـــدل غیـــاث الـــدین ولـــد  دســـتگـــر وصـ
)272همان،اندازیم(

)287همان،با خوي بدت چه سازم اي دوست / با چرخ فلک چه کوشم اي جان (

ــر کمــین گــاهی /   ــرا  تــرا دهــر اســت بــدخواهی نشســته ب زغــداري بهــر راهــی بگســترده ت
)393همان،دامی(

از . ي تفـاوت دارد بیان این نکته ضروري است که اعتقاد به سرنوشت با اعتقاد به جبـر بـاور  
است ولی اعمال آدمی به عنوان بخشی از علیـت بـر   دید جبرباوران آینده از پیش تعیین شده

حـال  گـذارد. مـی آینده موثر است. به عبارت دیگر اعمال انسان به روش علی بر آینده تاثیر
بنـابراین  ؛ داننـد مـی آن که تقدیرگرایان بدون توجه به علیت آینده را محتوم و گریزناپـذیر  

برمبناي جبرگرایی اگر گذشته متفاوت باشد، حال و آینده نیز تفاوت خواهند داشـت؛ ولـی   
از نظر تقدیر گرایان گذشته جز آنچه روي داده است صورت دیگري نمیتواند داشته باشـد.  

بـاوران تسـلیم در برابـر سرنوشـت     عالوه بـرآن در دیـدگاه جبربـاوران بـرخالف سرنوشـت     
درست نیست.

دیگر از مفاهیم کلی عشق است شاعر مانند مفهوم هاي قبلی ناکـامی هـا و احساسـات    یکی 
بد و رنج آورش را به گردن عشق می اندازد:

)20همان،اي زعشقت روح را آزار ها /بر در تو عشق را بازار ها(

)25همان،نیستم با درد عشقت لحظه اي / خالی از غمها و از تیمار ها (

مغان دایم برند آتش زبیـت النـار مـن هـر     به عشق آن بت کافر /همه شب مست و مخمورم
)25همان،شب(

)26همان،بی عدد از دیدگانم اشک فروریخت(دوش مرا عشق تو زجامه برانگیخت/
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)46همان،غالیه گونست(يبر ماه تورا دایرهخون است دلم زانک/ياز مهر تو چون نقطه

عشق در معناي عام خود بیشـتر  .بسیار مهم استدریافت مفهوم عشق و منظور شاعر از عشق 
به وجود رابطه عاطفی بین دونفر داللت دارد. معمـوالً نـوعی توجـه واهمیـت دادن بـه یـک       

. شخص یا شیء است

پزشـکان لغـت   و مرد است. اغلـب روان این واژه به معناي ایجاد ارتباط ارضا کننده بین زن«
مل تجربیـات  تظاهرات عشق گوناگون اسـت و شـا  د. داننمی1عشق را معادل و مترادف لذت

بـا ایـن   . )115،1372بهرامـی: »(دوران طفولیت تا مرحله بلوغ و رسا شـدن و پختگـی اسـت.   
اي وجـود عشـق را نفــی   وجـود در مـورد مفهـوم عشــق نظـرات متفـاوتی وجـود دارد. عــده      

گوینـد کـه   عده دیگري هم میدانندمیاي هم آنرا یک مفهوم انتزاعی جدید کنند. عدهمی
عشق وجود دارد و یک مفهوم انتزاعی صرف نیست، اما درواقع بخـاطر اینکـه بـه یـک امـر      

معنوي و متافیزیکی داللت دارد قابل توصیف نیست.

.احساس عالقه یا محبت شدید به چیزي یا شخص خاص، 1دو کاربرد بسیار رایج از عشق :«
میل با او بـودن و توجـه بـه سـعادت و     شود احساس هاي پایدار نسبت به کسی که باعث می

که اصوال بـه عنـوان مخـالف نفـرت     .هر حالت عاطفی3رضایت او در آدمی به وجود آید، 
.معـادل غریـزه   5ازداري اسـت،  . احساسـی کـه مسـتعد واالیـش یـا بـ      4تعریف شـده باشـد،   

د شناسان اعتقـاد دارنـ  برخی از روان)511،1390اس ربر:»(ي جنسیو نیروي غریزه2زندگی
که عشق نوردیدن مرزهاي خود و یا همان دوسـت داشـتن دیگـران بیشـتر از یـک دوسـتی       

هـاي آن در زنـدگی امـروزي    اي هم سعی دارنـد عشـق را از طریـق جلـوه    عادي است. عده
در آنهااسـت و همـه انسـ   تعریف نمایند.این مفهوم بدلیل اینکه یک مفهوم جهانی و انتزاعی

طول تاریخ به آن دچار شده اند تجربه اش آسـانتر از توصـیف آن اسـت.اگر بتـوانیم آن را     
عشـق  )1اري کنیم راحتتر میتوانیم به مقصـود شـاعر دسـت پیـداکنیم .    ذگدرجه بندي یا نام 

شهوانی که هدف آن رفع تنش و فشار جسمی و ایجـاد لـذت حسـی اسـت متـرادف عشـق       

1 Pleasure
2 Eros
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عشـق از نظـر زیسـت شناسـی     )3عرفانی یا معنوي یا حقیقیعشق )2اروتیکو مجازي دانست 
عشق به زیبا رویان یـا از جـنس مخـالف ویـا هـم      )5عشق ز نظر اجتماعی )4براي حفظ نوع 

.)31، 1386: (قراگوزلورا به عنوان مظاهر جمال الهی میستایندآنهاجنس که 

هـاي فضـیلت و   عشق جنسی مستلزم انتخاب معشوق اسـت و ایـن انتخـاب بـر اسـاس معیـار      
شود که محصول فرهنگ و زندگی اجتماعی هستند. پس اگـر فـردي هـیچ    زیبایی انجام می

تصوري از زیبایی و فضیلت نداشـته باشـد اولـین فـرد دیگـر از جـنس نـاهمگون را بهتـرین         
فـرد سرچشـمه میگیـرد نـه از     پندارد. اما عشق از تمایالت خودشریک جنسی براي خود می

نظـر عاشـق   یگانه جلوه کند و بقیه افراد در،شود عشق یک فردباعث میطبیعت. این مساله
خواسـته را در  کند، ایـن  مانطور که معشوق را براي عاشق یگانه میناپیدا شوند. هر عشقی ه

د که معشوق نیز فقط براي او باشد زیرا عاشق تنهاست امـا بـراي اینـه    آورعاشق به وجود می
عشق معشوق باشد شروع به رقابت با دیگران میکند و این حـس  عاشق تنها نباشد و در خور 

توانـد بـه سـراغ شـکوفایی     و دیگـر نمـی  کنـد. ا حسادت، چشم و هـم چشـمی را آغـاز مـی    
هاي مورد تائید معشوق را بیابد، پس استقالل خود را هایش برود و زیرا باید فضیلتاستعداد

شـود، بـه   ودي کاذب وارد جامعـه مـی  دهد و همین گونه با خبه معناي عمیق آن ازدست می
پـردازد. ایـدآل سـازي، انحصـار طلبـی و وابسـتگی       هاي گوناگون مانند شاعري میفعالیت 

ي عاشـقانه اسـت. عشـق    شود، اساس هر رابطـه عمیق که نهایتا باعث ایجاد توهم یا پندار می
ود و مایه تشویش خاطر است و با احسـاس حسـادت و حرمـان مـالزم اسـت. احتـرام بـه خـ        

نـام عشـق ورزي   در غیر این صورت چیزي بـه  ،دیگري پایه و اساس هر رابطه عاشقانه است
هـا بـه   به خـاطر تفـاوت  آنها، انسها وجود نداشتندسنت ها و معیارآید. اگر اینبه وجود نمی

پس ترس از .زیرا به یکدیگر نیاز داشتند،شدندذاشتند و عاشق هم میگیکدیگر احترام می
ي بیرونـی هسـتند نـه    هاي فضیلت و زیبـایی و... همگـی عناصـر   ن استقالل و معیاردست داد

نشانه ي یک عاشـق واقعـی ایـن اسـت     .)242-241-1390،240راپاپورت:درونی و طبیعی(
که مصالح معشوقش را بر خوشایند او ترجیح میدهد، حتی اگر این مصلحت خواهی عاشـق  

. 2. بیـان حقیقـت    1: دمـورد بـروز مـی کننـ    سـه  الح درباعث رنجش معشوق بشود. این مص
این معیار مناسبی براي تشخیص یک عشق سالم . دعوت به زیبایی. 3دعوت به خیر و نیکی  
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با توجه به کلیت ایت و گله عاشق از معشوق نیست.و  در این معیار ها جایی براي شکاست
شـاید طـرز   ، ش اسـت ابیات و مورد خطاب قرار دادن عشق به گونه اي کـه همـراه بـا سـرزن    

باید آن را جسـت بـه محـض اینکـه     ؛ تفکر سنایی بدلیل نگاه کلی و کالسیک به عشق است
بـه هـر   .یافته شود دیگر یا قابل تعریف نیست یا تفکر شـخص نسـبت بـه عشـق تغییـر میابـد      

صورت فرافکنی به عشق به عنوان عنصري بیرونی و مقصز قمداد کردن آن، هرچند قـدمتی  
بیشتر براي از بـین بـردن نـاراحتی کـه در ذهـن عاشـق       دیرینه دارد اما پایه و اساسی ندارد و 

شود.بوجود آمده است به کار برده می

نتیجه  
بگونـه اي فراتـر از   ؛ي بشـري اسـت  هـا خواسـت ، احساسات، هااندیشه، هنر شاعر بیان افکار

اي بیان شـود کـه   حاوي تخیل و در پرده به گونهچه بسا این مضامینِ.رسمیزبان روزمره و
ناخودآگاه جمعی با آن احساس همزاد پنداري کند. روان شناسـی  و خواننده به دلیل تجربه 

مـتن ادبـی، زاده   و ادبیات بی شک ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند؛ از این جهت که هـر 
یک ذهن خالق و به نوعی یک آفرینش اسـت کـه از درون و ذهـن آفریننـده اش برآمـده      
است پس، می تواند منبعث و منتج از نفسانیات و ذهنیات و همینطور حاالت روانی نویسنده 
یا شاعرش باشد . پس در بسیاري از آثار ادبی می توان از طریق اثر، نقبی به زنـدگی و روان  

ب زد. دیگر آن که اگـر یکـی از ویژگـی هـاي آثـار ادبـی را ایجـاد انفعـال نفسـانی در          ادی
مخاطب بدانیم تأثیر روانی یک اثـر ادبـی بـر مخاطبـانش هـم پیونـد نزدیـک روانشناسـی و         

اولین اشعار عاشقانه اشعاري بودند که براي خدایان سروده میشدند دهد .ادبیات را نشان می
انه براي معبود زمینی سروده شد. سنایی شاعري که ایـن دو معشـوق   و به تدریج اشعار عاشق

هـاي  را تا حدي با هم آمیخته است و شروع کننده این سبک ادبی بـوده اسـت. در فرافکنـی   
سنایی، بیشتر موارد زمینی یا آسمانی بودن معشوق مورد تردیـد اسـت و حتـی گـاهی خلـط      

نیـز  مشخصـا زمینـی  هـاي عاشـقانه  ا غـزل امشـود؛ بین معشوق و فلک و روزگار نیز دیده می
به طور ناخودآگاه تجربه خود را نسـبت بـه عشـق و معشـوق بیـان کـرده       آنهاسروده که در 

است وتفکر رایج دوره خودش نسبت به تقدیرگرایی و مقصر دانستن روزگار و قضا و قـدر  
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ي سنایی باشد و حتـی اگـر   دورهفاین مقصر دانستن حتی اگر موتیبه تصویر کشیده است. 
وي به اشکال ي فرافکنی اوتعارضی ندارد. باز هم با مساله،او با دل و جان آنرا پذیرفته باشد

گوناگون به تسکین روحی خود از طریق فرافکنی ونسبت دادن کوتاهی و منشـا احساسـات   
بسیار کهنی اسـت  عام مفهومبه طورمکانیزممور بیرونی پرداخته است.این عذاب آورش به ا

چهـره )4،لـب )3،زلـف )2،چشـم )1یی: یرونـی در غزلیـات سـنایی شـامل زیبـا     وایـن امـور ب  
ــان )5، ــل، گســتاخ، جنایتکــار، کــافر، مکــار، آوري معشــوق:(مردم آزارصــحبت و زب ، قات

در این مابین اندیشه او نسـبت بـه زن و هـم سـطح     .روزگارو تقدیر و عشق است، )...ستمگر
.وجه استقابل ت،همیشه مقصر بودنروزگار از نظر منفی بودن ودانستنش با 

بعامن
هرمس.:هاي محمد رضا ارشاد، چاپ دوم، تهرانوگو، گفت)1382ارشاد، محمدرضا (

، کریمـی گـروه مترجمـان: یوسـف    ، )فرهنگ روانشناسی (توصیفی)1390(اس ربر، آرتور
فرزانـه فرحـزاد، سـیامک نقشـبندي،     همامایاك آوادیس یانس، محمد علی اصغري مقـدم،  

.ت رشدانتشارا:رضا نیکخو، جواد طهوریان، ژاسنت صلیبی، تهرانمحمد

انتشـارات دانشـگاه عالمـه    :هاي فرافکنـی شخصـیت ، تهـران   آزمون)1383( بهرامی، هادي
.طباطبایی 

فرهنـگ لغـات و اصـطالحات چهـار زبانـه      ، )1370(بهرامی، غالمرضـا، معنـوي، عزالـدین   
.اه تهراندانشگ:تهران، "روانپزشکیآنسیکلوپدي "روانپزشکی 

، حقنـویس ترجمـه هوشـنگ   ظزیـه هـاي روانکـاوي شخصـیت،     ن)1352(جرالد اس، بلـوم 
امیرکبیر.:تهران

ي آینده عشق:روسو و فمنیست هاي رادیکال/ مجموعـه  ، درباره)1390(راپاپورت، الیزابت
نشر نی.:ي عشق، ترجمه آرش نراقی، تهرانمقاالتی درباره
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منصـور ترجمه محمـود  ساخت پدید آیی و تحول شخصیت، ،)1380(ر.ماي لی,پ.روبرتو
سمت.:دانشگاه تهران، تهران، 

، اسطوره هاي ایرانـی، چـاپ دوم، ترجمـه عبـاس مخبـر،      )1376سرخوش گراسیس، وستا (
نشر مرکز.:تهران

.امیر کبیر:مصفا ، تهرانمظاهردیوان حکیم سنایی ، مصحح ،)1336(سنایی غزنوي

رشد. :ها در روانشناسی شخصیت، تهرانها و نظریهمکتب)1384شاملو، سعید (

فردوس.:، شاهد بازي در ادبیات فارسی، تهران)1381شمیسا، سیروس (

نشـر  :دیگران، تهـران یوسف کریمی و .. ترجمه هاي شخصیت، ،نظریه)1378شولتز، دوان (
ارسباران.

ــی،    )1372............، .............. ( ــکی و روان شناس ــطالحات روانپزش ــات و اص ــگ لغ فرهن
دانشگاه تهران.:تهران

.نگاه: تهرانچنین گفت شیخ نیشابور،، )1386(قراگوزلو، محمد 

ترجمــه احمــد هــاي شخصــیت، ، نظریــه)1375(چــارلز اس، شــی یــر، مایکــل افکــارور، 
آستان قدس رضوي معاونت فرهنگی.:، مشهدرضوانی

.فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی، تهران،)1383(کتابی ، احمد

سروش.:برداشت هاي روان درمانی از مثنوي، تهران،)1387(مومن زاده، محمد صادق

.ومسق:، تهران، چاپ چهارم,بهداشت روانی)1380(نی فر، بهروزمیال

انتشـارات  :، تهـران )، روانکاوي و ادبیات (دومتن، دوانسان، دوجهـان )1387(حورایاوري، 
سخن.
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